
INFORMACIJA O  UČENIČKIM I STUDENTSKIM NOVČANIM POTPORAMA 
GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022. 

 
 

Natječaj za novčanu potporu za učenike i studente biti će otvoren od 1.  do 15. listopada 2021. godine. 
Natječaj se objavljuje u lokalnom dnevnom tisku na hrvatskom i talijanskom jeziku, na oglasnoj ploči Grada Rovinja- 
Rovigno te mrežnim stranicama Grada Rovinja- Rovigno. 
Zahtjev za dodjelu novčane potpore podnosi se na posebnom obrascu koji će biti dostupan za vrijeme trajanja natječaja ili 
putem aplikacije e-obrasci na mrežnim stranicama Grada Rovinja-Rovigno. 
 
Za dodjelu novčane potpore Grada Rovinja-Rovigno mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće  uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske ili osobe sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj 
- da imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rovinja-Rovigno u neprekidnom trajanju od najmanje tri 

godine do dana objave javnog natječaja 
- da barem jedan od roditelja/skrbnika ima prebivalište ili stalni boravak na području grada Rovinja-Rovigno 
- da se redovno školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravka 
- da studenti nisu stariji od 26 godina do dana objave javnog natječaja 
- da im je prosjek ocjena za svaku od prethodne dvije godine obrazovanja 3,50 i veći za srednjoškolsko 

obrazovanje, odnosno 3,00 i veći ili ekvivalentno tom prosjeku za studijske programe 
- da nisu korisnici niti jedne druge stipendije u svrhu studiranja pa niti stipendije koja je u privremenom mirovanju  

 
Popis dokumenata koji se prilažu zahtjevu za dodjelu novčane potpore: 
 
1. Obvezna dokumentacija: 

- Potvrda o redovnom upisu u školsku ili akademsku godinu  
- Svjedodžbe srednje škole ili potvrde o ocjenama fakulteta iz prethodne dvije školske/akademske godine   
- Studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku 

godinu 
- Domovnica / elektronički zapis iz Knjige državljana 
- Potvrda o stalnom boravku ili uvjerenje o prebivalištu (za prijavitelja i barem jednog roditelja/skrbnika) 
- Izjava kojom podnositelj jamči istinitost podataka  

 
Dokumentaciju koju izdaju državna tijela, a za koje Grad ima odobrenje, Odjel će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u istu, 
temeljem suglasnosti prijavitelja. 
Zahtjev koji sadrži nepotpunu obveznu dokumentaciju neće se razmatrati. 
 
2. Dodatna dokumentacija (neobavezna): 
Uz obveznu dokumentaciju, natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i posebnim 
okolnostima. Dodatna dokumentacija nije obavezna. 
 
a) Dodatna dokumentacija vezana za priznata postignuća: 

- Diploma /potvrda za osvojeno 1 – 3 mjesto na Europskom ili Svjetskom natjecanju uz potvrdu Ministarstva 
znanosti i obrazovanja odnosno nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora 

- Nagrada rektora  
- Diploma za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju ako su natjecanja verificirana od strane 

Ministarstva znanosti i obrazovanja 
- Diploma za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju ako su natjecanja verificirana od strane Ministarstva 

znanosti i obrazovanja odnosno drugih nadležnih institucija, nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog 
olimpijskog odbora 

- Za nastup za državnu reprezentaciju, potvrda nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora 
- Za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama potvrda 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora 
- Za volontiranje u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće 

dobro na području grada Rovinja-Rovigno od najmanje 20 sati godišnje, potvrda o volontiranju, preslika 
volonterske knjižice 

- Za svaki ispit obveznih predmeta položen odličnim uspjehom na državnoj maturi B razine, svjedodžba ili potvrda 
o položenoj državnoj maturi 

- Za svaki ispit obveznih predmeta položen odličnim uspjehom na državnoj maturi A razine, svjedodžba ili potvrda 
o položenoj državnoj maturi 
 

 



Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u 
obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije školske/akademske godine. 
 
b) Dodatna dokumentacija vezana za posebne okolnosti: 

- Prijavitelj bez oba roditelja 
- Prijavitelj koji nema jednog roditelja (roditelj je umro, nepoznat ili je lišen roditeljskog prava) 
- Prijavitelj je roditelj djeteta 
- Prijavitelj je član uže obitelji prijavitelja kojem je odgovarajućom dokumentacijom utvrđen jedan od oblika 

poteškoća u razvoju 
- Prijavitelj ili član uže obitelji prijavitelja kojem je odgovarajućom dokumentacijom utvrđeno tjelesno oštećenje 

(slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, 
dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici, osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70%.  

 
Pravo na bodove iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi, najpovoljnijoj za studenta, odnosno učenika. 

 
Okolnosti iz ove točke dokazuju se: izvodom iz matice rođenih ili umrlih, presudom o razvoju braka te medicinskom ili 
drugom odgovarajućom dokumentacijom odnosno rješenjem. 
 
Zahtjev uz koji nije priložena dodatna valjana dokumentacija bodovati će se na temelju dostavljene obvezne 
dokumentacije. 
 


